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لاَمْ  لاَُة َوالسَّ  َحْمًدا لَِبارِِئ الأَنَاْم * ثُمَّ الصَّ

 َما نَاَح فِي َدْوٍح َحَماْم * َعلَى الرَُّسوِل الَْعَربِي

 َوَصْحبِِه * َوَمْن َتلاَ ِمْن ِحْزبِهِ  لِهِ ا وَ 

 َلُه فِي ُحبِِّه * َعَلى َمَمرِّ الِْحَقبِ يَسبِ 

 لما َفالَْقْصُد بَِما * ا وردته شرح َوَبْعدُ 

 نُِظَما * ُمَثلًَّثا لُقْطُربِ  َقْد َكاَن َقْبلُ 

ًما َفْتًحا َعَلى * كسٍر مُ   ضمٍّ ُمْسَجلافَقدِّ

 َ  * نَْظًما َعَلى التََّرتُّبِ  َوَهَكَذا َعَلى الِْولأ

 رِِث * لُِمْشِكِل الُْمَثلَّثِ وبالمُ  هُ ْيتُ َسمَّ 

 ُفْز بَِنْيِل الأ َربِ فَ ِمْن َغْيِر َما َتَريُِّث * 

لَِل      يَوَسْل ِمَن الَمْولَى الَعل  * ُغْفَراَن كُلِّ الزَّ

 بِ رَّ قَ مُ ى الْ فَ طَ صْ مُ لْ ِل * لِ مَ عَ ي الْ ا فِ عً ابِ تَ مُ 

 ىلَ ْزٌن عَ ْت مُ لَ طَ ا هَ ُعلا * مَ و الْ ذُ  هِ يْ لَ ى عَ لَّ صَ 

 يِّبِ ٍع طَ وْ لِّ نَ كُ  نْ لا * مِ قِ ى ُمبْ حَ ضْ اَ َرْبٍع فَ 

 الَْغْمُر َماٌء َغُزَرا * َوالِْغْمُر ِحْقٌد ُستَِرا



 ِه َولَْم ُيَجرِّبِ يَوالُْغْمُر ُذو َجْهٍل َسَرى * فِ 

لاَْم * َواْسُم  لاَمْ َتِحيَُّة الَْمْرِء السَّ  الِْحَجاَرِة السِّ

لاَْم * َرَوْوُه فِي لَْفِظ النَّبِ  قُ رْ َوالْعِ   يفِي الَْكفِّ السُّ

ا الْ   ْرُح فِي الَْمْرِء الِْكلاَمْ ُث َفالَْكلاَْم * َوالْجُ يَحدِ اَمَّ

ْلُب الُْكلاَْم * لِْليُ َوالَْمْوضِ   ْبِس َوالتََّصلُّبِ ُع الصُّ

ُة الِْحَجاَرة *   َوالِْحرَُّة الَْحَراَرةالَْحرَّ

ُة الُْمْخَتاَرة  * ِمْن ُمْحَصَناِت الَْعَربِ  َوالُْحرَّ

 مْ  الَْكِريْم * َوالِْحْلُم ِمْن ُخْلقِ الَْحْلُم َثْقٌب فِي الأَِدي

ْدِق اَْو بِالَْكِذبِ يمِ َوالُْحْلُم فِي النَّوِم العَ   ْم * بِالصِّ

ْبُت  ْبُت َيْوٌم ُعِهَدا * َوالسِّ  نَْعٌل ُحِمَداالسَّ

ْبُت نَْبٌت ُوِجَدا * فِي َمْعَمٍر اَْو َسْبَسبِ   َوالسُّ

ة الْ  َهاْم * َولِلنَِّبالِ لِشدَّ  قُْل ِسَهامْ  َحرِّ السَّ

ْمِس   َهاْم * بَمْشِرٍق اَْو َمْغِربِ سُّ الَولِِضَيا الشَّ

َعا * َوِدْعَوُة الْ  َعْبدِ َوَدْعَوُة الْ  َعاا َمرءِ الدُّ  دِّ

 بِ لَ نَِعا * لِلاَْكِل َوْقَت الطَّ َما صُ َوُدْعَوٌة 

ْرُب َحظٌّ قُِسَما ْرُب َجْمُع النَُّدَما * َوالشِّ  الشَّ

ْرُب فِْعٌل ُعلَِما * َوقِيَل َماُء الِْعَنبِ   َوالشُّ

 الَْخْرُق َما َقْد َعُظَما * َوالِْخْرُق ُحرٌّ َكُرَما



 بِ َوالُْخْرُق ُحْمٌق لَُؤَما * َفِمْنُه كُْن َذا َهرَ 

 َحاِد اللِّ َحا * َوقِْشَرُة الُْعوَعْتُبَك لِْلَمْرِء اللَّ 

مِّ  ىَوَجْمُع لِْحَيٍة لُحَ   ُحبِي َوالَْكْسرِ * بِالضَّ

 الَْقْسُط َجْوٌر ُرفَِضا * َوالِْقْسُط َعْدٌل فُِرَضا

 بِ  ُمْرَتَضى * لَعرفِه الُْمَطيِّ دٌ وَوالُْقْسُط عُ 

 َوالِْعْرُف َصْبٌر ُيْنَدبُ ٌح َطيُِّب * يالَْعْرُف رِ 

 ْرتَِكاِب الرَِّيبِ ُعْرُف اَْمٌر َيِجُب * ِعْنَد اَوالْ 

ةنَّ جِ لِ  ة * َوَشْعُر َرا ٍْس لِمَّ  ٍة قُْل لَمَّ

 * َما َبْيَن َشْيٍخ َوَصبِي ةَوَجْمُع نَاٍس لُمَّ 

 ِب الِْكَرامْ يالَْمْسُك ِجلٌْد َيا ُغلاَْم * َوالِْمْسُك ِمْن طِ 

 َوالُْمْسُك ُبْلَغُة الطََّعاْم * َتْكِفي الَْفَتى ِمْن نََشبِ 

َ الْ  بِ وْ ي الثَّ فِ  الَحْجرُ   امْ رَ حَ ِت الْ يْ بَ الْ بِ  رُ اْم * والِحجْ مَ أ

 بِ رَ عَ ِس الْ يْ ِئ قَ رِ اْم * لأمْ مَ وُحْجُر والٌد هُ 

ْقطُ  قْ *  ارَ عَ  دْ قَ  جٌ لْ ثَ  السَّ  اَمرَ الْ  يمِ رْ تَ  امَ  طُ والسِّ

قْ وَ   بِ هَ يْ غَ الْ وَ  هِ ئِ وْ ضَ  يفِ *  ىرَ وَ  دْ قَ  َزنْدٌ  طُ السُّ

ٌة فِي ِصرَّهْ قُْل ثُلَّ   ٌة فِي َصرَّْه * َوقِرَّ

 َوِخْرَقٌة فِي ُصرَّْه * َمْشُدوَدٌة ِمْن َذَهبِ 

 الُْعْشُب ُيْدَعى بِالَْكلاَ * َولِلِْحَراَسِة الِْكلاَ 



 * من كُلِّ َحيٍّ ِذي اَبِ  ىَوَجْمُع كُْلَيٍة كُلَ 

 الَْجدُّ َوالُِد الأَِب * َوالِْجدُّ ِضدُّ اللَِّعبِ 

 ُر َذاُت الَْخَربِ ئَوالُْجدُّ ِعْنَد الَْعَرِب * اَلْبِ 

 َجارَِيٌة ا ِْحَدى الَْجَواْر * َوَمْصَدُر الَْجارِ الِْجَوارْ 

 َكَربِ  اَوْ  َوَجعٍ  منْ اْر * وَ َوَرْفُع َصْوٍت الْجُ 

 ًة َوَعِمَرتْ َوَداُرُه َقْد َعَمَرْت * ِعَمارَ 

 بِ ُمَرْت * اَْرُضَك َبْعَد الَْخرَ نَْفُس الَْفَتى َوعَ 

 الِْحَمامْ  يهِ فِ  لْ قُ ٌر الَْحَماْم * َوالَْمْوُت يَطْيٌر َشهِ 

 َوَعَلًما َجاَء الُْحَماْم * َعَلى َفًتى ُمْنَتِسبِ 

 َجَماَعُة النَّاِس الَْملاَ * َوقُْل اََوانيِهْم ِملاَ 

 الُْملاَ * ِمْن َعْبَقٍر ُمَذهَّبِ لِباُسُهْم ِمَن 

ْكُل ُحْسُن الدَّلِّ  ْكُل َعْيُن الِْمْثِل * َوالشِّ  الشَّ

ْكُل َقْيُد الْ   * َمَخاَفَة التََّوثُّبِ  لِ غْ بَ َوالشُّ

َقاقْ   ُمتَِّصُل الرَّْمِل الرََّقاْق * َوفِي َمِسيِل الَْما الرِّ

 ِعْنَد الَْعَربِ َوالُْخْبُز ا ِْن َرقَّ الرَُّقاْق * ُيَقاُل 

ْة * َوَرا ُس طَ  ةْ  دٍ وْ وُسْؤُر لَْيٍث َقمَّ  قِمَّ

ْة * َمْزَبلٌَة لِلَْقَشبِ   بَِكْسِرَها َوالُْقمَّ

لُّ  لُّ *  بيِّنُ  وتٌ صَ  الصَّ  ليِّنُ  شٌ نْ حَ  والصِّ



لُّ   َيِطبِ  مْ لَ  وْ اَ  خَ طُبِ *  نُ تِ نْ مُ  مٌ حْ لَ  والصُّ

 ِه الطِّلاَ يفِ  ٌل الطَّلاَ * َوالَْخْمُر قُلْ يَظْبٌي َكحِ 

 ُد الَْفَتى الُْمَهذَّبِ يَوطُْلَيٌة ِمَن الطُّلاَ * جِ 

ة * تُْدَعى َوَقالُوا ا ِمَّة ُة َرا ٍْس اَمَّ  َشجَّ

 * ِمْن َعَجٍم ا و َعَربِ  لِنِْعَمٍة َواُمَّة

لِْو  ا الَْغَزاُل َفالرََّشا * َوالَْحْبُل لِلدَّ  َشارِّ الاَمَّ

 * لَِحاِكٍم ُمْسَتْكلِبِ  ىَوبْذُل َماٍل الرُّشَ 

َجاْج * َوُزجُّ الَحبُّ الَْقرَ   اجْ ْرَماِح الزِّجَ أنُْفِل الزَّ

َجاْج * َوْهَو َسرِ َولِْلَقَوارِي  ُع الَْعَطبِ يِر الزُّ

 َقاَقا * َوالزَّْحُف لِلَحْرِب اللِّ كَُناَسُة الَْبْيِت اللَّ 

 َهبِ َقا * ِمْن َعَسٍل بِاللَّ َت اللُّ َواَنَْت اَْعَقدْ 

 اُن الِْمنَّةنَ تِ الأمْ * وَ  ُة اْسُم الَْمنَّةمَ الْحُ 

 ُل الَْغَلبِ ي* َوْهَي َدلِ  اْسُم الُْمنَّة ةُ وَّ َوالقُ 

 الَْمْتُن لِْلَمْرِء الَْقَرا * نزوُل َضْيٍف الِْقَرى

 * كَمكٍَّة َوَيْثِربِ  ىَوَجْمُع َقْرَيٍة قُرَ 

 النََّعامِ الظِّلْمُ ِب الظَّْلُم * َوفِي يرِيُق الَْحبِ 

ا الظُّْلُم * َفالَْجْوُر ِمْن ِذي َغَضبِ   َفْحٌل َواَمَّ

 ْفٌر َذائِبُ الَْقْطُر َغْيٌث َساِكُب * َوالِْقْطُر صُ 



 ُبوا * ِمْن َعَدٍن فِي الَْمْرَكبِ َوالُْقْطُر ُعوٌد َجلَ 

َما  َهَذا َتَماُم َشْرِح َما * نََظَم َمْن َتَقدَّ

 الُْعَلَما * ُمَثلًَّثا لُقْطُربِ ِمْن اَُدَباِء 

َبُه   بِّ * َرَجاَء َعْفِو الرَّبِّ ْلحِ لَهذَّ

ا َجَنى ِمْن َذنِْب * َعْبدُ   الَْعِزيِز الَْمْغِربِي َعمَّ

 ُمَصلًِّيا ُمَسلَِّما * َعَلى َرُسوِل الُْكَرَما

 ُق َيْثِربِ َوالأَْصَحاِب َما * لأََح َبِريَوالأ ِل 

 


